
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

  HOTĂRÂREA nr.37
din 19 mai 2020                                             

   
            Privind aprobarea  înfiinţării Serviciului public de salubrizare şi administrare a
domeniului public al Comunei Nădrag.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea asigurării la un nivel corespunzător al serviciilor de
salubrizare şi administrare a domeniului public ( spaţii verzi, locuri de joacă, dotări edilitare,
mobilier stradal, etc.) din comuna Nădrag;
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
              Având în vedere prevederile art.1 alin. (4), litera h);  art.3 alin.(1) şi alin (4); art.8
alin .(1), alin.(2) si alin.(3) lit.d);  art. 24 alin. (1) lit.a) şi art. 28 din Legea nr.51/2006 privind
serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,   republicată,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;
              Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu completarile ulterioare;
              În temeiul prevederilor art. 129 ain.(2) lit.d) alin. (7) lit.n) şi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

                                                             HOTĂRĂŞTE:
   
           Art.1 Se aprobă înfiinţarea „Serviciului Public De Salubrizare şi Administrare a
Domeniului Public al Comunei Nădrag” , structură cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local Nădrag şi al UAT Comuna Nădrag şi sub coordonarea Primarului comunei
Nădrag, serviciu public care va avea patrimoniu propriu, autonomie financiară şi funcţională,
va  fi  subiect  juridic  de  drept  fiscal,  titular  al  codului  unic  de  înregistrare  fiscală  şi  al
conturilor  deschise  la  unităţile  teritoriale  ale  trezoreriei  şi  va  întocmi,  în  condiţiile  legii,
bugetul de venituri şi cheltuieli si situaţii financiare anuale.
           Art.2  Serviciul public de salubrizare si administrare a domeniului public al Comunei
Nădrag are ca obiect de activitate furnizarea serviciului public de salubrizare şi administrare a
domeniului public al Comunei Nădrag şi are ca formă de gestiune, gestiunea directă.
          Art.3  Se aprobă obiectul de activitate principal al Serviciul public de salubrizare si
administrare a domeniului public al Comunei Nadrag după cum urmează : Cod CAEN 8129 -
Alte activităţi de curăţenie  .
         Art.4  Se aprobă Organigrama  şi Statul  de funcţii ale  Serviciul Public de Salubrizare
si Administrare a Domeniului Public al Comunei Nădrag , conform Anexelor  nr. 1 si 2 care
sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art. 5  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Serviciul Public de
Salubrizare si Administrare a Domeniului Public al Comunei Nadrag, conform Anexei nr.3
care este parte integrantă din prezenta hotărâre.



         Art. 6  Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciul Public de Salubrizare si Administrare a
Domeniului Public al Comunei Nadrag, conform Anexei nr.4 care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
          Art.7  Se aprobă Studiul de Oportunitate  al  Serviciul Public de Salubrizare si
dministrare a Domeniului Public al Comunei Nadrag, conform Anexei nr.5 care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.8 Se aprobă Strategia locală privind dezvolatrea şi funcţionarea pe temen mediu şi
lung a serviciului de salubrizare din comuna Nădrag judeţul Timiş, conform Anexei nr.6 care
este parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.9 Se aprobă ca sediul social al ,, Serviciul public de salubrizare si administrare a
domeniului public al Comunei Nadrag “ să fie  la adresa Nădrag, Piaţa Centrală nr.2, jud
Timiş, în baza unui contract de comodat încheiat între Consiliul Local Nădrag în calitate de
comodant şi Serviciul public în calitate de comodatar.
       Art.10  Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării si exploatării serviciului
se asigura prin încasarea de la beneficiari, pe baza facturilor emise de ,, Serviciul public de
salubrizare  si  administrare  a  domeniului  public  al  Comunei  Nadrag,,  a  contravalorii
serviciilor furnizate si alocărilor bugetare conform  prevederilor legale in vigoare.
      Art.11  (1) Desemnarea  şefului  de  serviciu  al  ,, Serviciul  public  de  salubrizare  si
administrare a domeniului public al Comunei Nadrag “ se face prin dispoziţie a Primarului
comunei Nădrag.
     (2) Atributiile şefului de serviciu şi sarcinile de serviciu ale acestuia se stabilesc de către
primarul Comunei Nădrag prin fişa postului.
     (3) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al serviciului se stabilesc prin fişa postului
de către şeful de serviciu.
       Art.12 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Nădrag.
       Art.13 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
       Art.14 Prezenta hotatare se comunică:
            - Instituţiei Prefectului judeţul Timiş.
            - Primarului Comunei Nadrag.
            - Contabilitate
            - Afişare

                                                                                                                      Preşedinte şedinţă
                                                                                                                         Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian



Anexa nr.1  la HCL Nădrag nr. 37 din 19.05.2020

ORGANIGRAMA
SERVICIULUI DE  SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC

AL COMUNEI NĂDRAG

 

CONSILIUL LOCAL NĂDRAG

COMPARTIMENT 
EXPLOATARE ÎNTREŢINERE 

ŞI REPARAŢII

Nr. posturi:4 

COMPARTIMENT 
ECONOMIC

Nr. posturi:1 

ŞEF SERVICIU

Nr. posturi:1

Total posturi / din care: 6
Pers. contractual conducere 1
Pers. contractual de execuţie      5
Total  Pers. contractual      6



Anexa nr.2 la HCL Nădrag nr. 37 din 19.05.2020

STATUL DE FUNCŢIUNI
AL

SERVICIULUI DE  SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI NĂDRAG

Funcţia Nivel
studii

Gradul
profesional/

treapta
profesio-

nală

Gradaţia Coeficient
ierarhizare

salariu

Număr de posturi
TOTAL,
din care:

Funcţia contractuală

conducere execuţie
CONDUCERE SERVICIU

Sef Serviciu M         Gr. I     
…….

5 1,536 1 1 -

COMPARTIMENT EXCOMPARTIMENT EXPLOATARE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Conducător

Auto
G Tr.III 5 1,348 1 1

Muncitor G Tr.III 5 1,348 1 1
Muncitor G Tr.III 5 1,348 1 1
Muncitor G Tr.III 5 1,348 1 1

                       COMPARTIMENTUL ECONOMIC
Referent M Gr. I        3 1,348 1 1
TOTAL

GENERAL
6 1 5


